
COLLECTPAY 

Collectaz ApS udvikler og udbyder et af de fø-

rende systemer til indsamlingsorganisationer, 

med fokus på fundraising. 

Løsningen hedder Collect, og blandt mange 

stærke sider er effektiv medlemsstyring, udvæl-

gelse og effektmåling. 

Collect er en omfattende løsning, der integrerer 

med en hel række af andre systemer og ser-

vices. 

 

Collectaz kalder det ”Indsamling fra A-Z”, og 

virksomheden har en årelang tradition for sik-

ker og stabil drift, til glæde for mange danske 

indsamlingsorganisationer. 

Du kan finde ud af mere ved at besøge virksom-

heden på www.collectaz.dk 

I samarbejde med Collectaz har Migrator udviklet CollectPay, som er en online betalings- og indsamlingsløsning, målrettet 

indsamlingsorganisationer. 

Løsningen gør det enkelt at opsætte indsamlinger, og automatisere processen omkring betaling og registrering. CollectPay 

indeholder også en komplet web-shop, der sætter organisationer i stand til at sælge merchandise og informationsmaterialer 

online.  

Michael Rostved fra Collectaz er projektleder og beskriver løsningen som ”en end-to-end løsning, der automatiserer processen 

for modtagelse af donationer og oprettelse af medlemskaber, uden at organisationen selv har hænderne på”. 

Markedet for betalingsløsninger er under stærk udvikling og forandring. Det kræver at en løsning som CollectPay løbende  må 

udvikles og udbygges, for at sikre understøttelse af danskernes foretrukne betalingsformer. Det betyder at der er brug for en 

bred vifte af tekniske kompetencer.  

Der vil også fremover være et løbende samarbejde omkring den videre udvik-

ling af CollectPay.  

Om samarbejdet med Migrator indtil videre siger Michael Rostved: ”Der har 

været et godt match i forhold til os, og de udfordringer vi er stødt på, har vi 

kunnet løse i fællesskab. Det er kendetegnende, at der altid findes en løsning, 

hvis vi har mødt en mur”.  

 

Også når det gælder overholdelse af tidsfrister og estimater, udtrykkes der 

tilfredshed. ”Når det drejer sig om estimater, oplever vi at Migrator er gode 

til at ramme plet, ligesom aftalte frister for levering også overholdes”. 


